
 المهام األدائية 
 للصف الرابع االبتدائي  

المهارات المهنية   مادة
 تعليمات عامة: 

 .يستغرق العمل علي المهمة حصتين دراسيتين متتاليتين•
 المعلم أوراق المهمة علي الطالب ويوضح لهم المقصود منها.يوزع •
يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خالل الحصص المخصصة لذلك.•
 يجيب الطالب عن المطلوب من المهمة في نفس الورقة. •
 ال مانع من استخدام الطالب للكتاب المدرسي إذا أراد ذلك.•



للمهارات المهنية المهام اآلدائية 

تدوير( )إعادة االستخدام وال

اسم الطالب: .......................... 

الصف: .............................. 

خالل إعادة  من  ، وذلك همنمنتًجا واحًدا يمكننا االستفادة ، اقترح  المواد المستهلكةأمامك مجموعة متنوعة من 
  (أو كالهما ) عبر عن مقترحاتك بالكتابة أو بالرسم االستخدام أو التدوير

استخدم القلم الرصاص أو األقالم الملونة  

أوجه االستفادة المادة المستهلكة 
ة استخدام  إعاد  إعادة تدوير  

إطار 
سيارة 
قديم  

علبة  
فارغة من  
الصفيح 

برطمانات  
زجاجية  

فارغة 



المهام اآلدائية للمهارات المهنية 

تدوير( )إعادة االستخدام وال

اسم الطالب: .......................... 

الصف: .............................. 

بالرسم أو كالهما() عبر عن مقترحاتك بالكتابة أو  االقمشةمن فكار مختلفة العادة استخدام بقايا أ ثالثة  اقترح 

 استخدم القلم الرصاص أو األقالم الملونة 

االستخدام الصورة 
١.

٢.

٣.



المهام اآلدائية للمهارات المهنية 

)توزيع ميزانية ( 

اسم الطالب: .......................... 

.............................. الصف: 

ة فقط شاملة اشتراك الرحلة  جني  200وميزانيتك فى هذا اليوم مدينة ساحلية،  رحلة مع المدرسة ل لديك 

للصرف، محددا المبلغ الذي تنفقه في كل بند. اكتب تعليًقا في النهاية لتوضح هل كان المبلغ اكتب بنود مختلفة 
  كافًيا أم ال ولماذا؟

المبلغ بنود الصرف
جنيًها  20اشتراك الرحلة

.......... جنيًها
.......... جنيًها
.......... جنيًها
.......... جنيًها

التعليق:  

...................................................................................

 .................................................................................



المهام اآلدائية للمهارات المهنية 

 ) ملصقات للدعاية (

............................. اسم الطالب: 

الصف: ................................. 

تسكن في مدنية مصرية بها العديد من المواقع األثرية، وطلب منك أن  تصمم ملصًقا تدعو فيه أصدقائك من مدن 
 أخري لزيارة هذه األثار.

م الملونة() استخدم القلم الرصاص أو األقاللصًقا عليه عبارة تدعو فيها أصدقائك لزيارة الموقع األثري ارسم م  .１

.رشادات يجب اتباعها عند زيارة هذا اآلثرثالثة إاكتب  .２

 .........................................................................................

 ............................................................................................

 ..........................................................................................



 المهام اآلدائية للمهارات المهنية 

(  واإلصالحات المنزليةالمهن الصناعية ) 

اسم الطالب: ............................. 

الصف: ................................. 

–اعمال الدهانات   –األجهزه الكهربائية  –مكتب للصيانات المنزلية ) األدوات الصحية إنشاء  اقاربك اراد احدا  
 في التخطيط  له مساعدتك وأراد  اعمال النجاره (

هذا المكتب ما المهن التى يحتاج إليها فى   .１

 ........................................................................................

 ...........................................................................................

 ................................................................................................

 ...........................................................................................

. ما المهارات الواجب توافرها فى أصحاب تلك المهن  .２

................... ......................................................................

 ............................................................................................

 ..........................................................................................



المهام اآلدائية للمهارات المهنية 

) رعاية النباتات  ( 

اسم الطالب: ............................. 

الصف: ................................. 

فكر فى األدوات التى تحتاجها والنباتات التى  في نفس المبني،   شتراك مع جيرانكأردت زراعة سطح منزلك باال
  تنجح زراعة النباتات.يمكن زراعتها حتى 

األدوات
علي األقل ٣  

التي يمكنك   أنواع النباتات
زراعتها علي السطح،  

 ولماذا؟  
تعليمات تراها مهمة  

 لرعاية النباتات



 المهام األدائية 
 للصف الرابع االبتدائي  

المهارات المهنية   مادة
 تعليمات عامة: 

 .يستغرق العمل علي المهمة حصتين دراسيتين متتاليتين•
 المعلم أوراق المهمة علي الطالب ويوضح لهم المقصود منها.يوزع •
يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خالل الحصص المخصصة لذلك.•
 يجيب الطالب عن المطلوب من المهمة في نفس الورقة. •
 ال مانع من استخدام الطالب للكتاب المدرسي إذا أراد ذلك.•



للمهارات المهنية المهام اآلدائية 

تدوير( )إعادة االستخدام وال

اسم الطالب: .......................... 

الصف: .............................. 

خالل إعادة  من  ، وذلك همنمنتًجا واحًدا يمكننا االستفادة ، اقترح  المواد المستهلكةأمامك مجموعة متنوعة من 
  (أو كالهما ) عبر عن مقترحاتك بالكتابة أو بالرسم االستخدام أو التدوير

استخدم القلم الرصاص أو األقالم الملونة  

أوجه االستفادة المادة المستهلكة 
ة استخدام  إعاد  إعادة تدوير  

إطار 
سيارة 
قديم  

علبة  
فارغة من  
الصفيح 

برطمانات  
زجاجية  

فارغة 

 إلعطاء شكل جمالي
تستخدم في الحدائق

 باأللون المبھجة
للزرع مع تلوینھ

 أو أصیص للزرع
 أو أدوات المطبخ
منظم لألقالم

إعادتھا إلى المتجر
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المهام اآلدائية للمهارات المهنية 

تدوير( )إعادة االستخدام وال

اسم الطالب: .......................... 

الصف: .............................. 

بالرسم أو كالهما() عبر عن مقترحاتك بالكتابة أو  االقمشةمن فكار مختلفة العادة استخدام بقايا أ ثالثة  اقترح 

 استخدم القلم الرصاص أو األقالم الملونة 

االستخدام الصورة 
١.

٢.

٣.

 رسم أو كتابة أو كالھما
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وجبة افطار وغداء الطعام
شراء طائرة لعبة

الواحدة = 20 لعبتان ،ركوب المراجیح ،

،

شراء حلویات وعصیر

نعم كان المبلغ كافیًا وتبقى 20 جنیھًا

180= 20 + 30 + 70 + 40 + 20

70
30

40

20
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 أو المتحف الیوناني
 أو قصر المنتزة

 أو المسرح الروماني

ندعوك لزیارة القلعة

التعامل مع السائحین بأسلوب راقي

 رسم صورة جمیلة لمصر أمام السائحین 

الحفاظ على النظام والنظافة للمكان
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 النجار

 عامل البناء

 الكھربائي

السباك

 االبداع واالبتكار

 القدرة على حل المشكالت

التواصل الجید مع اآلخرین
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الصبار ألنھ یحتاج لضوء الشمس المباشر
جلد النمر / األولیفیرا / تتحمل ظروف الجو القاسیة

الضوء / الھواء / اإلضاءة / حجم األصیص / السماء

جاروف / أصیص / كنك الري
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